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Pani 

Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz 

Przewodnicząca  

Miejskiego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności 

w Zielonej Górze 

 

 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

 

Na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 6c ust. 6  ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 3 i § 3 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 

trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli  

na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29), pracownicy Wojewódzkiego Zespołu  

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w okresie od dnia 23 marca 2015 r. do dnia  

3 kwietnia 2015 r. przeprowadzili, z upoważnienia Wojewody Lubuskiego, kontrolę 

sprawdzającą w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Zielonej Górze przy ulicy Długiej 13. 

Zakres przeprowadzonej kontroli sprawdzającej obejmował zbadanie stopnia 

realizacji zaleceń pokontrolnych, wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym  
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z dnia 23.01.2014 r. z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w Miejskim Zespole  

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze w dniach 18-30.09.2013 r. 

Wskazane w ww. wystąpieniu pokontrolnym zalecenia pokontrolne, których stopień realizacji 

stanowił przedmiot kontroli sprawdzającej, były następujące: 

1. Dochowanie przez MZON w Zielonej Górze terminowości załatwiania spraw, poprzez 

rozpatrywanie możliwie największej liczby wniosków w ustawowym terminie  

(art. 35 § 1-3 K.p.a.); 

2. Bezwzględne przestrzeganie art. 36 K.p.a., tj. pisemnego informowania stron  

o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki i wyznaczonym nowym 

terminie załatwienia sprawy, jak również przestrzeganie wyznaczonych przez organ 

nowych terminów załatwienia spraw;  

3. Doprowadzenie do powołania sekretarza zespołu bezzwłocznie po zakończeniu 

postępowania sądowego w sprawie zasadności odwołania z tej funkcji Pani Stanisławy 

Fórmanowicz, zgodnie z wymogami określonymi w § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 

139, poz. 1328 z późn. zm.); 

4. Przy orzekaniu osób do 16 roku życia, wyznaczanie do składu lekarzy, posiadających 

specjalizacje odpowiednie do choroby zasadniczej dziecka; nie tylko lekarzy -

pediatrów. 

Kontrolą sprawdzającą objęty był okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.01.2015 r. 

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy 

upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli 

nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie przedmiotu kontroli, organ upoważniony  

do kontroli, niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli, sporządza wystąpienie 

pokontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego. 

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione  

w protokole kontroli, doręczonym Pani w dniu 07.07.2015 r. i podpisanym przez Panią dnia  

08.07.2015 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. Proszę o zapoznanie się z jego 

treścią, a także o realizację uwag i zaleceń pokontrolnych w nim zawartych. 

W zakresie dochowania terminowości załatwiania spraw przez Zespół, w wyniku 

kontroli stwierdzono, iż w badanym okresie ok. 81% spraw podmiot kontrolowany rozpatrzył 
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w ustawowym terminie. Wynika z tego, iż nastąpiła znaczna poprawa terminowości 

rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu  

niepełnosprawności w stosunku do okresu objętego wcześniejszą kontrolą kompleksową. 

Jednakże pozostałe sprawy (19%) zostały rozpatrzone z naruszeniem art. 35 § 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, obligującego MZON do rozpatrywania wniosków  

o wydanie orzeczenia w terminie miesiąca. W zbadanej grupie 39 spraw, rozpatrzonych  

z naruszeniem miesięcznego terminu na ich załatwienie, w 9 postępowaniach nie wysłano 

zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w ustawowym terminie. Oznacza to, że MZON 

uchybił w tych przypadkach obowiązkowi informowania wnioskodawców o niezałatwieniu 

ich spraw w terminie miesiąca. 

Nie stwierdzono natomiast uchybień w pozostałych kwestiach objętych kontrolą. 

Powołaniem z dnia 11.12.2014 r. Prezydent Miasta Zielona Góra powierzył Pani Magdalenie 

Pawełczyk funkcję Sekretarza Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Zielonej Górze. Wyłoniona kandydatka spełnia wymogi formalne, 

uprawniające do sprawowania funkcji Sekretarza Zespołu, zgodnie z przepisem § 21 ust. 1 

pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.  

(Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.). W 50 skontrolowanych aktach spraw, 

zakończonych wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności, do orzekania osób do 16 roku 

życia wyznaczani byli lekarze, których specjalizacje odpowiadały chorobom zasadniczym 

badanych dzieci, nie byli to jedynie lekarze pediatrzy. 

Biorąc pod uwagę analizę całokształtu działań podmiotu kontrolowanego, Zespół 

kontrolny wydaje ocenę pozytywną z uchybieniami. Odpowiedzialna za wskazane uchybienia 

jest Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Zielonej Górze, która jest kierownikiem podmiotu kontrolowanego. Odpowiedzialność 

Przewodniczącej ogranicza się do jej uprawnień i kompetencji pracowniczych. Zgodnie  

z § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 

2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 

Przewodniczący Zespołu organizuje obsługę administracyjno-biurową Zespołu i reprezentuje 

Zespół na zewnątrz. 

Uwagi i zalecenia pokontrolne, zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Zobowiązuje się Panią Elżbietę Niekrasz-Lisiewicz – Przewodniczącą Miejskiego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13 do: 
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1. Dochowania przez Zespół terminowości załatwiania spraw, poprzez rozpatrywanie 

możliwie największej liczby wniosków w ustawowym terminie (art. 35 § 1-3 K.p.a.); 

2. Informowania wnioskodawców o niezałatwieniu ich spraw w terminie miesiąca,  

w każdym przypadku przekroczenia przez MZON ustawowego terminu załatwienia 

sprawy. 

Na podstawie § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy 

upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kierownik podmiotu kontrolowanego 

zobowiązany jest do zawiadomienia organu kontrolnego o sposobie wykorzystania uwag  

i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 

tych działań. Informację należy przekazać Wojewodzie Lubuskiemu za pośrednictwem 

Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

  Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach. 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska 

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej 


